
L'INSTITUT
El nostre centre es caracteritza per tenir cura de les individualitats
de l'alumnat quant a ritmes d'aprenentatge, motivacions, i
situacions familiars, personals i socials. Aquesta diversitat es
treballa a partir de tutories individuals, agrupaments flexibles,
atencions individualitzades i un suport tutorial molt proper, que
facilita a les famílies suport en el procés de creixement dels seus
fill i filles.
 
L'INS Hug Roger III rep en l’ESO alumnes procedents del CEIP
Àngel Serafí Casanoves de Sort i de la ZER de la comarca.

Ciències de la Naturalesa: Biologia i
Geologia; Física i Química
Ciències Socials: Geografia i Història
Educació Física
Educació Visual i Plàstica
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera
Matemàtiques
Música
Tecnologia
Religió o Cultura i Valors Ètics
Tutoria

1r i 2n d'ESO: Francès / Xifres i
Lletres
3r ESO: Francès / Emprenedoria /
Llenguatge audiovisual i teatre /
Cultura clàssica

Matèries comunes
 

 
Matèries optatives
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Continguts

Els alumnes cursen matèries comunes,
matèries optatives, el Treball de Síntesi
i el Servei Comunitari.

Matèries dels tres primers cursos Matèries de quart curs

Ciències Socials: Geografia i Història
Educació Física
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera
Matemàtiques
Religió o Cultura i Valors Ètics
Tutoria

Franja 1: Física i Química / Educació
visual i Plàstica
Franja 2: Biologia i Geologia /
Tecnologia / llatí
Franja 3: Francès / Informàtica /
Cultura Clàssica

Els alumnes cursen matèries comunes,
matèries optatives, el Projecte de
Recerca i el Servei Comunitari.

 
Matèries comunes

 

 
Matèries optatives

 

El Servei Comunitari (3 ESO) és una acció
educativa orientada a desenvolupar la
competència social i ciutadana, en què
l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu
entorn, duu a terme un servei a la comunitat.

https://agora.xtec.cat/ieshugroger/general/presentem-el-servei-comunitari-a-3r-deso/
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L'institut desenvolupa
alguns projectes i
activitats, consolidats
al centre, que ens
caracteritzen i formen
part del nostre
projecte educatiu.

Unitats didàctiques en
llengua anglesa 
Intercanvi lingüístic amb
Céret (francès, 3r i 4t
d'ESO)
Treballs de síntesi i
projecte de Recerca de
4t d'ESO

Projectes i activitats

Activitats extraescolars

PLURILINGÜISME

TREBALL PER
PROJECTES

Treballs de síntesi (1r a
3r d'ESO) i projecte de
recerca de 4t d'ESO

Altres projectes
interdisciplinars

 

IMPULS DE LA
LECTURA

TALLERS
ARTÍSTICS

DINAMITZACIÓ
DE PATIS

Activitats transversals en
col·laoració amb artistes 
del municipi: arts plàstiques,
arts escèniques, música i 
 llenguatge audiovisual i
rediofònic.

Hora de lectura transversal
en totes les matèries, (llegir
per aprendre).

Activitats de promoció de
la cohesió social al centre,
a càrrec dels alumnes  dels
cicles esportius.

Activitats esportives: gimnàstica rítmica, voleibol,
bàdminton, ... (alumnes dels cicles esportius de
l’institut, AMPA, Consell Esportiu )

Teatre  (professors voluntaris de l’institut de Sort)

 
 
 

https://agora.xtec.cat/ieshugroger/?s=projectes+confinats
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/?s=c%C3%A9ret
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/?s=projecte+recerca+
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/?s=projectes+confinats
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/general/extraescolars-esportives/
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/?s=teatre

